
Ava lua ció en Edu ca ció Fí si ca es co lar

Resum

El pro cés he gemò nic de for ma ció dels pro fes sors al Bra sil,

l’activitat ava lua ti va de l’exercici es co lar, es va li mi tar du rant

molt de temps a ve ri fi car si l’alumne apre nia o no el que

s’esdevenia mit jan çant ju di cis de va lor, fo na men tats en mo -

dels o parà me tres ra cio na lis tes. Res pec te de l’Educació Fí si ca, 

es pot afir mar, que la pràcti ca dels pro fes sors so vint va anar lli -

ga da a l’educació tra di cio nal mit jan çant la re pro duc ció de mo -

dels d’ensenyament fo na men tats en el de sen vo lu pa ment de

les ap ti tuds fi si co mo to res i de les ha bi li tats es por ti ves, l’es -

tratègia prin ci pal d’avaluació de les quals és com pa rar i clas si -

fi car, en se lec cio nar l’alumne en base al seu crei xe ment fí sic i

biomè tric. A par tir de les crí ti ques fe tes a aquest mo del tra di -

cio nal des de l’inici dels anys 80, es va pro cu rar de cons truir

no ves es tratè gies ava lua ti ves re la cio na des amb mo dels

d’ensenyament al vol tant d’una pers pec ti va am plia da de

l’educació. Men tres tant, po dem afir mar que, da vant de les di -

fi cul tats so cio po li ti coe conò mi ques i a la for ma ció pe dagò gi ca

tro ba des al Bra sil, no més a par tir de la mei tat dels anys 90,

amb la llui ta per la ins tau ra ció de la demo cràcia i l’autonomia

de l’escola, va ha ver-hi la pos si bi li tat con cre ta d’elaborar

col·lec ti va ment pro pos tes cu rri cu lars. Així doncs, l’objectiu

d’aquest tre ball és pre sen tar les ba ses pra xeolò gi ques d’un

pro jec te ava lua tiu per a l’Educació Fí si ca Esco lar, el qual, està

sent dis cu tit i im plan tat gra dual ment a les xar xes mu ni ci pals,

es ta tals i fe de rals de l’ensenyament es colar (pri mer grau). La

seva fi na li tat és con tri buir amb la for ma ció par ti ci pa ti va de

l’alumne a par tir de la vehi cu la ció i utilit zació crí ti ca del co nei -

xe ment de la cul tu ra cor po ral hu ma na.
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OPINIÓ

Pa rau les clau
Edu ca ció Fí si ca, ava lua ció, es co la

Abstract
Ta king as a re fe ren ce  the he ge mo nic pro cess of  tea chers’

de ve lop ment in Bra zil, it can be said that the school

per for man ce as sess ment was li mi ted, du ring a long time, to

ve rify wet her  the stu dent has lear ned or not what had been 

taught for him by means of a va lue jud ge ment ba sed in

ra tio nal stan dards or pa ra me ters. In the Physi cal Edu ca tion

field, tea chers’ prac ti ce was al ways lin ked to the tra di tio nal

edu ca tion   through  re pro duc tion  of  tea ching mo dels, which

were  ba sed in the de ve lop ment of physi cal, so cial and

eco no mic  at ti tu des and in sport skills, who se main eva lua tion

strta tegy is to com pa re, clas sify and se lect the stu dent

ac cor ding to his physi cal and bio me tri cal  per for man ce. As a

re sult of  the criticisms done to that traditional model, in the

early 80s’ it were built new evaluative strategies pointing to the 

teaching models turned to an enlarged educational

perspectives. However, because of the social, political,

economic and pedagogic difficulties found in Brazil, only after

the 90s, with the fight of democracy restoration and the school 

autonomy, it was  possible to develop in group, curricular

proposals and evaluative projects that looked for the wholistic 

dialect of students, teachers and school. Thus, the purpose of

this paper is to present the praxiological basis of an evaluative

project to School Physical Education, under NEPECC/UFU*

assistence, which is being discussed and implemented

gradually in the City, state and federal Elementary School

teaching in Uberlândia, Minas Gerais State, Brazil. Its intention 

is to contribute to a  student’s participative development from

the critical way and  use of knowledge of the body and human

culture.
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Introducció
Te nint com a re ferè ncia el pro cés he gemò -

nic de la for ma ció de pro fes sors al Bra sil,

l’activitat ava lua ti va del de sen vo lu pa ment

es co lar es va li mi tar, du rant molt de temps, 

a ve ri fi car si l’alumne apre nia o no el que se 

li pre sen ta va, mit jan çant ju di cis de va lor

fo na men tats en mo dels o parà me tres

prees ta blerts.

Ideolò gi ca ment, aques ta pràcti ca, ma ni fes -

ta da per una con cep ció ple na de tec ni cis me

de l’educació, ha es tat uti lit za da com un

me ca nis me de dis tin ció en tre els mi llors i

els pit jors, pre nent com a re ferè ncia els

errors i els en certs tro bats, en la pers pec ti va

del pro fes sor. L’escola ha trac tat el con cep te 

d’“error” com a sinò nim de fracàs i, en el seu 

ex trem, de re pro va ció, per què, en ge ne ral,

s’espera que l’alumne re pro duei xi allò que li

és transmès, en base als mo dels prees ta -

blerts per l’educació tra di cio nal.

Com a con se qüèn cia d’aquesta rea li tat, ens 

tro bem da vant d’una pràcti ca ava lua ti va

uti lit za da com un mer ins tru ment de po der, 

so vint uti lit zat com una arma per hos ti lit zar 

l’alumne i exi gir-li un com por ta ment dis ci -

pli nat i sub mís.

En aques ta pers pec ti va, el pro cés ava lua tiu 

ha afa vo rit una pre sa de de ci sions, mol tes

ve ga des ar bitr àries, dels pro fes sors i les au -

to ri tats es co lars, cosa que re pre sen ta una

ex tra po la ció de la seva fun ció (co llar a les

pro ves, exà mens llam pecs, pro ves di fí cils,

són exem ples d’aquesta mena de pràcti ca

edu ca ti va).

L’avaluació tra di cio nal pro vé de la con cep -

ció i for ma ció d’educadors. Té la pràcti ca

de la re pro duc ció d’un mo del d’ensenya -

ment que prio rit za la me mo rit za ció, orien -

ta da cap a un ti pus de con di cio na ment en

el qual el co nei xe ment es pre sen ta aca bat i

fi na lit zat. D’aquesta for ma, quan el pro cés

his to ri co so cial de cons truc ció del co nei xe -

ment no és pres en con si de ra ció, el pro fes -

sor apa reix com l’“amo del sa ber”.

El re sul tat d’aquesta con cep ció i pràcti ca

edu ca ti va, pot ser ob ser vat com una mena

de re la ció en sen ya ment-apre nen tat ge que

ha im pli cat, per part de l’alumne, l’o -

bligació de sot me tre’s a l’acceptació de co -

nei xe ments i va lors mo rals im po sats pel

pro fes sor i per l’escola, els quals es tro ben

vin cu lats a ac ti tuds d’obediència i de pas si -

vi tat. Amb això s’anul·la la pos si bi li tat de

l’exercici del dià leg i de la re fle xió crí ti ca. 

El pro cés aca ba cohi bint o mi ni mit zant

l’acte de crear i cons truir el co nei xe ment, 

in di vi dual ment i col·lec ti va ment.

Per aquests mo tius, pen sar en l’ava -

luació com una pers pec ti va con tem porà -

nia d’educació és vir tual ment im pos si -

ble, ja que l’avaluació es co lar es tro ba

as so cia da a un sis te ma de no tes que li

dóna sen tit i sig ni fi cat. Re ti rar el sis te ma 

de no tes re pre sen ta ria, per a molts, la

pèrdua de la “iden ti tat” de l’avaluació es -

co lar, per què, en tre d’altres as pec tes, es

creu que trac tar amb el sa ber es co lar

equi val a exi gir dels alum nes un “pa tró

de co nei xe ment” “X”, acon se guit com a

pro duc te d’un pro cés d’ensenyament-

apre nen tat ge. Aquest ha de “me su rar”,

d’alguna ma ne ra, la distància en tre el

for mat pre sen tat pel pro fes sor i allò que

ha es tat ad qui rit per l’alumne. Aques ta

distància és for mal ment ano me na da

“dèfi cit”.

El pro ble ma ori gi nal que sor geix aquí, és

que, en se guir-se aques ta lògi ca de pen -

sa ment ava lua tiu, fet i fet hom es mou

din tre d’una ra cio na li tat úni ca ment ins -

tru men tal, atès que aques ta lògi ca és

mo ti va da per la ne ces si tat de tre ba llar de 

ma ne ra pro duc ti va per què els “dèfi cits”

pre sen tats si guin su pe rats per l’a lumne.

La men ta ble ment, aques ta mena de

dinà mi ca ha trans for mat l’acte ava lua tiu

en un ins tru ment de dis tin ció i se pa ra ció

en tre els que sa ben i els que no sa ben,

els guan ya dors i els per de dors, els pri vi -

le giats i els mar gi nats en el pro cés es co -

lar.

Es va in có rrer, d’aquesta for ma, en un ti -

pus d’acció pres crip ti va-tec ni cis ta molt

sem blant a les pràcti ques mèdi ques i te -

rap èu ti ques for mals. És a dir que, com a

pro duc te d’aquesta lògi ca “cien ti fi co ra -

cio na lis ta”, s’acaba “me di ca lit zant” l’ac -

te pe dagò gic, quan l’objectiu fi nal és

“ajus tar” el con tin gut i les me to do lo gies

d’en senyament per dis mi nuir el “dèfi cit”

tro bat, par tint de la idea que exis teix un

“pa tró nor mal de co nei xe ment” per és ser 

ad qui rit per l’alumne.

Aques ta mena de cre do ple de tec ni cis -

mes se sos té en una lec tu ra cien tí fi ca de 

carà cter “fun cio na lis ta”. Par teix del

pres supò sit que tota rea li tat ten deix a

ser es ta ble i harm òni ca i, per tant, el seu

co nei xe ment tam bé for ma part d’un pro -

cés cons tant i re gu lar, ca paç de ser mo ni -

to rat amb pro ces sos ava lua tius uni for -

mit zats. En con se qüèn cia, po den ser

apli cats a tots els alum nes sen se con si -

de ra ció de clas se so cial, ni vell es co lar,

raça, co lor, sexe, ni vells, ti pus d’inte l -

ligència, etc.

Aquests són els prin ci pals mo tius que per -

me ten d’explicar per què la pe da go gia ple -

na de tec ni cis me, a més a més d’estar

cen tra da en el pro fes sor tam bé es ca rac te -

rit za per la re pro duc ció i trans mis sió de

sa bers uni ver sals, que s’organitzen “cien -

tí fi ca ment” de for ma or de na da, li neal i per 

eta pes, per és ser as si mi lats “ra cio nal -

ment” per l’alumne.

D’altra ban da, pen sar en l’avaluació com

una pers pec ti va crí ti ca d’educació sig ni fi -

ca par tir de l’anàlisi crí ti ca de les for mes

con ven cio nals, de la for ma com aquest

pro cés ha es tat pen sat i apli cat en l’e -

ducació, ba sat en el supò sit dialè ctic que

les rea li tats, tant na tu rals com so cials,

lluny de ten dir a l’estabilitat i a una or ga -

nit za ció harm òni ca, són dinà mi ques,

ines ta bles i com ple xes.

En aquest sen tit, la tra duc ció de la rea li -

tat al camp del co nei xe ment cien tí fic, i

d’aquest al sa ber es co lar, im pli ca as su -

mir com a prin ci pi po li ti co pe dagò gic que

no exis tei xen pro ce di ments d’avaluació

ca pa ços d’“ado nar-se” de la com pren sió

de la rea li tat edu ca ti va en la seva to ta li -

tat, així com tam poc no és pos si ble de fi -

nir un únic pro ce di ment ava lua tiu que

ser vei xi efi cient ment per a tota i si tua ció

edu ca ti va i per a qual se vol si tua ció edu -

ca ti va.

Res pec te a l’Educació Fí si ca, es pot afir -

mar que la pràcti ca dels pro fes sors so -

vint va anar lli ga da a l’educació i a

l’avaluació tra di cio nals, mit jan çant la

re pro duc ció dels mo dels d’ensenyament 

vin cu lats al de sen vo lu pa ment de l’ap -

titud fí si ca i de les ha bi li tats es por ti ves,

que es van res trin gir a com pa rar, clas si -

fi car i se lec cio nar l’alumne en base a

l’exercici mo tor o a les se ves mi des

biomè tri ques.

Men tres tant, a par tir de les crí ti ques fe tes

al mo del tra di cio nal d’Educació Fí si ca

Esco lar, en els camps de la fi lo so fia i de

113apuntsEDU CA CIÓ FÍ SI CA I E SPOR TS (69) (112-117)



les cièn cies hu ma nes, des de l’inici dels

anys vuitanta, aques ta mena de pràcti ca

d’ensenyament i d’avaluació va co men çar 

a és ser qües tio na da.

En el con text de l’Educació Fí si ca Esco lar de 

la Xar xa Mu ni ci pal d’Ensenyament d’Uber -

lândia, el que s’ha cons ta tat és la fal ta

d’una po lí ti ca ava lua ti va. Això ha por tat els

pro fes sors a ex pe ri men tar in di vi dual ment i

aï lla da ment al gu nes de les pro pos tes exis -

tents, in cloent, bàsi ca ment, l’esfera de la

psi co mo tri ci tat i de l’aptitud fí si ca i, en al -

guns ca sos, la cog ni ti va i l’afectiva.

Amb la fi na li tat de su pe rar aquest qua -

dre, ca len no ves con cep cions i referèn -

cies ava lua ti ves per pro mou re un ense -

nyament com promès efec ti va ment amb

la trans mis sió de va lors i co nei xe ments,

lli gats tant la cons truc ció de ciu ta dans

crí tics, so li da ris i par ti ci pa tius com a una 

or ga nit za ció es co lar i so cial més jus ta,

de mocr àti ca i igua lità ria.

D’acord amb la Pro pos ta Cu rri cu lar, el fet

d’entendre el co nei xe ment com una to ta li -

tat com ple xa i dinà mi ca per és ser apre sa

a l’escola, ha de ser afa vo rit per la pro duc -

ció d’un sa ber i la im plan ta ció d’un pro cés 

ava lua tiu, vin cu lats a la pers pec ti va crí ti -

ca de l’educació, de tal ma ne ra que es

pro mo gui la par ti ci pa ció de l’alumne en

con texts en què el pro fes sor ac tuï en qua -

li tat de me dia dor, pro vo cant rep tes, re fle -

xions i dià leg per ma nents.

Aques ta qües tió és fo na men tal, per què

res pon a dues grans di rec trius tra ça des

per a la pràcti ca d’una edu ca ció que pro -

cu ra de con tri buir a la for ma ció de ciu ta -

dans com pro me sos èti ca ment, po lí ti ca -

ment i cien tí fi ca ment, en la cons truc ció

de la so cie tat on són an he la des la lli ber tat

i l’autonomia.

La lli ber tat, com a ac ció con cre ta, res pon

a la ne ces si tat d’aprendre col·lec ti va ment

a prac ti car l’exercici de l’acte de la lliu re

elec ció, as su mint la res pon sa bi li tat crí ti -

ca de les con se qüèn cies d’allò que es fa i

s’assumeix in di vi dual ment i col·lec ti va -

ment. Això, din tre d’un pro cés d’adqui -

sició de co nei xe ments on tam bé s’ha

d’aprendre, dins de la con di ció de l’ésser

humà, a iden ti fi car els di fe rents ni vells de

con di cio na ments so cial i in di vi dual, pro -

mo guts per la seva con di ció po lí ti ca, cul -

tu ral, econò mi ca i biolò gi ca, que sem pre

aca ben in ter ve nint en el pro cés de for ma -

ció de la per so na li tat.

Atès que en aques ta so cie tat de clas ses

nin gú no aprèn “na tu ral ment” o “espon -

tàniament” a ser lliu re i autò nom, l’acte

pe dagò gic no pot ser en ca rat com un pro -

cés “no di rec tiu” i sen se l’autoritat del

pro fes sor, per què això sig ni fi ca ria as su -

mir una ac ti tud po li ti co pe dagò gi ca irres -

pon sa ble da vant dels alum nes i de la co -

mu ni tat.

Ensen yar els nens i apren dre amb ells a

des co brir i exer ci tar la lli ber tat d’elecció

crí ti ca i res pon sa ble, res pon a un pro cés

pro gres siu de con ques ta d’autonomia in -

di vi dual, que es ma te ria lit za con cre ta -

ment des del mo ment en què aques tes

me to do lo gies d’ensenyament pro mouen

la pos si bi li tat de cada alum ne, a la seva

clas se, de par ti ci par ac ti va ment en la de fi -

ni ció i ava lua ció dels ca mins a re có rrer a

la re cer ca d’aprenentatge i del bé comú.

L’avaluació edu ca ti va pas sa a ser, en

aquest con text, part d’un pro cés d’in -

teracció so cial i de cons truc ció del co nei -

xe ment, que va lo ra el fet de l’error com a

part del pro cés d’aprenentatge i de l’ad -

quisició de nous ni vells de co nei xe ment,

ha bi li tat i ac ti tud da vant del món.

Així, es re but ja una ma ne ra d’entendre

re duc cio nis ta re la cio na da amb el me su -

ra ment de re sul tats per a la clas si fi ca ció

de l’alumne en ta len tós o in ca paç, mit -

jan çant la uti lit za ció de tests “pa tro nit -

zats”, així com el sig ni fi cat bu rocr àtic i li -

mi tat atri buït a l’acte de do nar nota, en el 

sen tit que aques ta és en ge ne ral en te sa

com una for ma de com pen sa ció o càstig

que ha de ser do na da a l’alumne per al

seu apro fi ta ment.

Amb aques ta mena de re fle xió es bus ca

am pliar les con cep cions i vi sions i, fins i

tot, ana lit zar les con di cions de l’en -

senyament de l’Educació Fí si ca Esco lar,

en una pers pec ti va crí ti ca de l’Educació,

de tal ma ne ra que els seus ob jec tius pu -

guin ser ava luats i, a par tir d’això, di ver si -

fi car els ins tru ments i les for mes d’ava -

luar, tot pro cu rant, en cada eta pa del

procés d’en senyament-aprenentatge, diag -

nosticar el crei xe ment de l’alumne i es ta -

blir, per al pro fes sor, parà me tres que en -

ca mi nin al re plan te ja ment cons tant de la

seva ac ció  docent.

Pro jec te ava lua tiu
en Edu ca ció Fí si ca Esco lar
Amb la fi na li tat de cons truir un pro jec te

ava lua tiu per al pro gra ma d’Educació Fí -

si ca pro po sat, es va par tir, de bell an tu -

vi, de la ne ces si tat d’una nova de fi ni ció

del que s’entén pel ter me i, des prés de

rea lit zar una re vi sió de la li te ra tu ra es va 

con cor dar amb Pa la fox (1992). Se gons

l’au tor “un pro cés d’obtenció d’infor -

macions in te gra des en un sis te ma de

tre ball que pre sen ta fi na li tats i ob jec tius

de ter mi nats prèvia ment. Bus ca l’es -

tabli ment de cri te ris de ju di ci, la de fi ni -

ció i exe cu ció de pro ce di ments de me su -

ra ment qua li ta tiu i/o quan ti ta tiu, així

com la in ter pre ta ció de les da des re co lli -

des a la llum de les re ferè ncies teò ri ques 

adop ta des, en vis ta a la pre sa de de ci -

sions” (1992, pàg. 39).

En la pràcti ca so cial, aquest pro cés es

ma te ria lit za d’acord amb els in te res sos de 

clas se con tin guts en el sis te ma de tre ball

po li ti co pe dagò gic, per la qual cosa re flec -

teix les con cep cions de l’home, el món, la

so cie tat i la pràcti ca cien tí fi ca d’aquells

que el creen i el man te nen quo ti dia na -

ment.

L’avaluació, com a un pro cés in te grat, té

fun cions de diagnòstic, re troa li men tat

(par cial o fi nal), pronò stic i/o in di ca ció

d’evolució dels sub jec tes i del sis te ma de

tre ball adop tat (Pa la fox, 1992).

Un cop acla rit el con cep te, el se güent pas

és sug ge rir ca mins que pu guin aju dar a

res pon dre ob jec ti va ment: Què s’ha d’ava -

luar en els con texts po li ti co pe dagò gic i

d’ensenyament-pre nen tat ge es co lar?

Des prés d’un mo ment de re fle xió i es tu -

di din tre d’una pers pec ti va crí ti ca d’en se -

nyament, es con clou que sí cal ava luar:

1. Si el sen tit i els sig ni fi cats fi losò fic i pe -

dagò gic del Pla Cu rri cu lar d’Ensenyament

en qües tió, tant a ni vell del sis te ma, com

del pro jec te es co lar adop tat, són co ne -

guts, com pre sos i, prin ci pal ment, ac cep -

tats pels pro fes sors, en re la ció:

1.1. a l’anàlisi crí ti ca que el pla pre sen ta

so bre la rea li tat con cre ta;

1.2. als con cep tes, con cep cions i prin ci -

pis fi losò fics i pe dagò gics i

1.3. als con tin guts pro gramà tics pro -

posats.
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2. Els ni vells d’implantació i efec ti vi tat

dels pro jec tes po li ti co pe dagò gic i fi nan -

cers de l’escola, in cloent-hi les con di cions 

i ne ces si tats ma te rials de l’àrea Edu ca ció

Fí si ca.

3. Si la pro pos ta cu rri cu lar atén les fi na li -

tats po li ti co pe dagò gi ques es ta bler tes;

4. La va li de sa, via bi li tat i eficà cia dels

pro ce di ments i dinà mi ques d’ensenya -

ment creats o adop ta des i apli cats, d’a -

cord amb els prin ci pis fí lo so fi co pe dagò -

gics de la pro pos ta cu rri cu lar;

5. La re la ció pro fes sor d’Educació Fí si ca,

es pe cia lis tes d’ensenyament i ad mi nis tra -

ció de l’escola;

6. L’actitud po li ti co pe dagò gi ca del pro -

fes sor d’Educació Fí si ca da vant dels seus

alum nes en el con text en sen ya ment-apre -

nen tat ge, en ter mes d’interacció, co mu ni -

ca ció i llen guat ge uti lit zat;

7. L’aprenentatge cog ni tiu dels con tin -

guts del pro gra ma per part dels alum nes;

8. La con duc ta so cial dels alum nes da -

vant les fi na li tats i els ob jec tius pre sents a 

la Pro pos ta Cu rri cu lar d’Ensenyament;

9. La presè ncia o absència dels as pec tes

lú dic, dialò gic i cri ti co re fle xiu de les clas -

ses d’Educació Fí si ca a tots els ni vells

d’ensenyament, cosa que im pli ca re fle xio -

nar so bre ac ti tud, con tin guts i me to do lo -

gies d’ensenyament uti lit za des pel pro fes -

sor en sala de clas se.

Per de fi nir els cri te ris d’avaluació dels

punts es men tats, el pas se güent con sis -

teix a ana lit zar-los crí ti ca ment ca das -

cun, bus cant d’identificar els seus INDI -

CA DORS AVALUATIUS, per uti lit zar-los

com a cri te ris de re ferè ncia i su port per

al pro cés d’a nàlisi i pre sa de de ci sions,

tant per al per fec cio na ment per ma nent

del sis te ma de tre ball, com per a l’acom -

panyament dels nens en el seu pro cés de 

for ma ció es co lar.

Com a exem ple es pot ci tar l’ítem 1, del

qual es va fer una anà li si crí ti ca per tal

d’identificar-ne els pos si bles in di ca dors

ava lua tius, des crits en for ma de pre gun tes 

“pro ble ma tit za do res” per fa ci li tar-ne la in -

ter pre ta ció:

El di rec tor de l’es co la, l’es pe cia lis ta d’en -

senyament i el pro fes sor d’Edu ca ció Fí si -

ca des criuen amb pro pie tat ver bal i/o es -

cri ta:

a) l’anàlisi crí ti ca de la rea li tat de

l’ensenyament de l’Educació Fí si ca tra -

di cio nal ex pli ci ta des a la pro pos ta cur -

ricular;

b) les con cep cions d’home, món i so cie -

tat as su mi des a la pro pos ta;

c) els prin ci pis po li ti co pe dagò gics de

carà cter his to ri co crí tic in di cats per a la 

pràcti ca pro fes sio nal;

d) els prin ci pis d’ensenyament i l’avalua -

ció adop tats en la pro pos ta;

Si els enu me rats an te riors són co ne guts i

po sats a la pràcti ca d’acord amb l’expe -

riència del pro fes sor:

e) Qui nes són les crí ti ques i sug ges tions

apun ta des per con tri buir a la mi llo ra

con ti nua da del Pla Cu rri cu lar en tots

els ni vells de tre ball?

Si el pro jec te s’està po sant en pràcti ca a

les es co les:

f) Exis teix coherè ncia en tre la pro pos ta i

la po lí ti ca més àmplia de la Se cre ta ria

Mu ni ci pal d’Ensenyament?

g) Espe ci fi qui ob jec ti va ment i de ta lla -

da ment els mo tius de la seva res -

posta.

Principis, consideracions
metodològiques i indicadors
avaluatius del procés
ensenyament-aprenentatge
en l’educació física escolar

Per de fi nir els in di ca dors ava lua tius re fe -

rents a l’ítem 6 a 9 es men tats abans, cal

des ta car al guns as pec tes po li ti co pe dagò -

gics que, d’acord amb la in tro duc ció

d’aquest ca pí tol, han de for mar part de tot 

pro cés edu ca tiu, les di rec trius del qual

són la pràcti ca de la lli ber tat i la re cer ca

d’una au to no mia crí ti ca per part dels

alum nes:

n No hi ha res més im por tant per a l’ésser

humà que es ta blir vivè ncies i ava luar ob -

jec tius, plans i propò sits, per què aques ta

és una de les ac ti vi tats in ten cio nals de

l’ésser humà, que el se pa ra d’altres espè -

cies. Aques ta ac ti vi tat és la que el per -

met de crear o de des truir in ten cio na da -

ment (Doll, 1997). En aquest sen tit,

l’avaluació ha de par tir dels ob jec tius

tra çats (Rap hael, 1995), cosa que sig ni -

fi ca “es ta blir un pa tró mí nim de co nei xe -

ment, ha bi li tats i hàbits, que l’educat

haurà d’adquirir i no una mit ja na mí ni -

ma de no tes, com s’esdevé en la pràcti -

ca ava lua ti va d’avui” (Luc ke si, 1995,

pàg. 96).

n L’avaluació ha d’actuar te nint en comp -

te els ob jec tius pro po sats per al de sen -

vo lu pa ment de la res pon sa bi li tat in di vi -

dual i col·lec ti va, tant per a alum nes

com per a pro fes sors, per què aques ta

ac ció for ma part de la ma du re sa crí ti ca

de tots dos.

n Tot pro ce di ment d’avaluació pres su po -

sa l’opció de cri te ris per tal de de fi nir

com serà apli ca da, de qui na for ma es

pro duirà la par ti ci pa ció dels sub jec tes i 

quins se ran els cri te ris de clas si fi ca ció

i ju di ci. Tots aquests cri te ris te nen com 

a re ferè ncia les vi sions d’home, món i

so cie tat, que van ser cons truï des pel

pro fes sor i de no ten, en da rrer ter me, la

seva con cep ció, ni vell de com pro mís i

ac ti tud eti co po lí ti ca en el con text es -

colar.

n La Pe da go gia Crí ti ca re co neix la im -

portància de l’acte ava lua tiu. Per això,

en tén que la seva pra xi no ha d’anar

adre ça da a iden ti fi car els “dèfi cits” d’a -

prenentatge tro bats en allò que l’alum -

ne va apren dre i en els ob jec tius de

l’ensenyament orien tats cap al re sul tat,

per no con ti nuar re pro duint ing ènua -

ment una lògi ca de pen sa ment ins tru -

men tal-tec ni cis ta de carà cter conser -

vador.

n Ha d’anar orien ta da a va lo rar les ac -

cions pro vi nents del pro cés d’ense -

nyament que depèn, d’una ban da, de

les in ten cions del pro fes sor i, d’una al -

tra, dels ob jec tius d’acció de l’alumne.

L’“ava lua ció ha de ser feta en l’orien -

tació d’acció con fec cio na da en con junt

o con cre ta ment en les tas ques, te mes i
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qües tions” (Hil de brant, 1986, p. 41).

Al ma teix temps, l’alumne tam bé ha

d’avaluar sub jec ti va ment el seu èxit en

el pro cés d’ensenyament i apren dre a

jut jar-lo crí ti ca ment.

n Si edu car pres su po sa la par ti ci pa ció,

l’avaluació ha de ser en ca ra da com una

ac ció col·lec ti va en la qual “pro fes sor i

alum ne, junts, pre gun tin i res pon guin, di -

guin el que és «cert» i el que és «errat»,

di guin sí, no, es re pro vin, es re cu pe rin i

s’a provin” (Fens ter sei fer, 1997, pà -

gina. 163).

n L’avaluació ha de ser con ce bu da com

un es pai d’argumentació, com a pro cés

ètic de ra cio na lit za ció, cosa que no és

atri bu ció ex clu si va del pro fes sor.

Pre nent com a base aquests prin ci pis, po -

den ser tra ça des al gu nes con si de ra cions

me to dolò gi ques per de fi nir els in di ca dors

ava lua tius, que po dran ser uti lit zats a la

clas se d’Educació Fí si ca en l’Ense -

nyament Fo na men tal:

1. Incen ti var l’autoavaluació per és ser

prac ti ca da pel ma teix alum ne, per què, en

la pers pec ti va d’ensenyament, aques ta

mena d’avaluació pro mou la for ma ció

d’una au toi mat ge po si ti va i el de sen vo lu -

pa ment de l’habilitat per rea lit zar l’au -

tocrítica, as pec tes que són con di cions ne -

cess àries per a la for ma ció de l’autonomia 

crí ti ca de l’alumne.

L’autoavaluació pot ser uti lit za da per

iden ti fi car i ana lit zar as pec tes afec tius i

cog ni tius pre sents en el pro cés d’ense -

nyament-aprenentatge que, si en un pri -

mer mo ment es pre sen ten de for ma “de -

sor ga nit za da”, mit jan çant l’experiència i

l’autoreflexió po den pas sar a ad qui rir sen -

tit i sig ni fi cat crí tic per a l’alumne i per al

ma teix col·lec tiu.

2. Prio rit zar les me to do lo gies in duc ti ves

que afa vo rei xin la re fle xió i les pre ses de

de ci sions col·lec ti ves i que com por ten la

con se qüèn cia d’assumir crí ti ca ment els

ac tes que es pro po sen.

2.1. Des co bri ment Guiat, Mèto de de Re -

so lu ció de Pro ble mes, Lliu re Explo ra ció,

Psi co dra ma Pe dagò gic, tècni ques de de -

sen vo lu pa ment de la crea ti vi tat, són al gu -

nes de les es tratè gies d’ensenyament

orien ta des cap a l’alumne. Sen se pre ten -

sió d’aprofundiment, aques tes me to do lo -

gies di vi dei xen la clas se en tres parts.

Aques tes te nen com a punt de par ti da la

pre sen ta ció de ca sos par ti cu lars o te mes

ge ne ra dors; com a punt in ter me di l’ex -

perimentació i l’anàlisi i, com a punt

d’arribada, la ge ne ra lit za ció per part de

l’alumne, que pot ser rea lit za da a tra vés

de l’avaluació de tot el que ha pas sat du -

rant el pro cés.

2.1.1. A la part ini cial de la clas se, el

pro fes sor crea una si tua ció mo ti va do ra

per in tro duir el tema prin ci pal d’acord

amb els ob jec tius del pro cés pre te sos per

tal d’aguditzar la cu rio si tat de l’alumne,

mit jan çant una ex pli ca ció cla ra i ob jec ti va 

o mit jan çant la pre sen ta ció d’arran ja -

ments o ma te rials de tre ball.

Com l’assumpte en qües tió ha d’anar lli -

gat al co nei xe ment i a l’experiència de l’a -

lumne, es pre sen ta aquí una pri me ra font

d’avaluació per part del pro fes sor, el qual

podrà apro fi tar aques ta dinà mi ca per re -

con èi xer les pos si bi li tats de mo vi ment i el

ni vell de co nei xe ment de l’alumne res pec -

te a les qües tions in he rents a la cul tu ra

cor po ral, ob jec te d’estudi de l’Educació

Fí si ca Esco lar, així com certs ni vells d’am -

bientació in di vi dual i col·lec tius.

En aquest con text, ha bi tual ment el pro fes -

sor es ti mu la la re fle xió so bre l’as sumpte en 

qües tió, for mu lant pre gun tes o dis cu tint

les for mes d’organització, per què l’alumne

pu gui es co llir i passi a pro po sar iti ne ra ris

de tre ball en el grup o amb el pro fes sor.

2.1.2. La part in term èdia de la clas se és

con si de ra da, per al guns, la part prin ci pal

de la clas se, per què és el mo ment en què

pro fes sor i alum ne exe cu ten les ac ti vi tats

pro po sa des per in te rio rit zar els co nei xe -

ments de la cul tu ra cor po ral con tin guts en 

els ob jec tius.

En aquest mo ment, el pro cés ava lua tiu

con sis teix a iden ti fi car els di fe rents in di -

ca dors ava lua tius de la clas se, els quals

són per ce buts pel pro fes sor amb caràc -

ter qua li ta tiu, mit jan çant la uti lit za ció

de les tècni ques d’observació i re gis tre

sis temà tic de les ac ti tuds de l’alumne

en re la ció amb la seva ca pa ci tat de

crea ció en fun ció dels ob jec tius pro po -

sats, els ni vells de con flic te o con sens

que es pre sen ten d’acord amb el grau de

so cia lit za ció de la clas se, les con cep -

cions de gène re i raça ma ni fes ta des en

els dis cur sos i les pràcti ques de convi -

vència, els ni vells d’ha bilitat mo to ra,

les reac cions d’auto nomia o de -

pendència afec ti va pre sents en l’alumne 

en el mo ment de la in te rac ció,2 així com

la po sa da en pràcti ca dels co nei xe -

ments que van ad qui rint.

Se sap que, en aques ta part de la clas se,

l’alumne ha de ser in cen ti vat per què, en

tot mo ment, ava luï el pro duc te de les se -

ves ex pe rièn cies cog ni ti ves, afec ti ves i

mo to res, si gui pel pro cés in di vi dual de su -

pe ra ció de ba rre res, per la tàcti ca de

l’“as saig i error”, si gui com par tint amb

els col·le gues la re cer ca de les mi llors

for mes d’organitzar i exe cu tar les tas -

ques pro po sa des mit jan çant l’acció-re -

flexió-acció.

2.1.3. A la part fi nal de la clas se, que és

el mo ment de la rea lit za ció d’una lec tu ra

crí ti ca d’allò que ha es tat rea lit zat, així

com de la pre sen ta ció de pro pos tes per a

les pròxi mes clas ses, es tro ba, no va ment,

l’avaluació en ac ció. El pro ce di ment és

uti lit zat per què l’alumne pu gui es ta blir

una lec tu ra més con sis tent d’allò que va

pro jec tar i va rea lit zar du rant la clas se o

ci cles de clas se, en què va fer una vivèn -

cia de l’aprenentatge de de ter mi nats as -

sump tes.

La pràcti ca de l’avaluació del pro cés

tam bé és uti lit za da per què pro fes sor i

alum ne ex po sin crí ti ca ment els que són

els as pec tes po si tius i ne ga tius tro bats

du rant el pro cés, en re la ció amb els in di -

ca dors ava lua tius es men tats, per què, a

par tir d’aquí, fa cin sug ges tions o pro -

pos tes, a fi de su pe rar o mi llo rar allò que 

va ser rea lit zat.

És im por tant res sal tar que tota crí ti ca, si -

gui po si ti va o ne ga ti va, ha d’acompanyar

l’elaboració de sug ge ri ments ob jec tius per 

a la re so lu ció dels pro ble mes pre sen tats,
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do nant així sen tit i sig ni fi cat pro po si tius al 

pro cés d’avaluació.

Es re co ma na, en aques ta úl ti ma part de la 

clas se, l’aprofitament del llen guat ge es crit 

o del dis seny, per què l’alumne ma te ria lit zi 

el pro duc te del que va apren dre i que, al

ma teix temps, es va con ver tir en al gu na

cosa sig ni fi ca ti va per a ell du rant el pro -

cés. El ma te rial pro duït ser virà tam bé com 

a re ferè ncia crí ti ca per què el pro fes sor pu -

gui ava luar els re sul tats as so lits amb

l’aplicació de la seva me to do lo gia d’en -

senyament.

3. D’altres for mes d’avaluació po den ser

tro ba des en la pro po si ció de dinà mi ques

de grup on si guin pro mo guts SEMINARIS i

DEBATS en tre els alum nes. Aques tes ac ti -

vi tats po den ser con si de ra des ins tru ments 

d’avaluació en la me su ra en què els alum -

nes “ex po sen a clas se la seva for ma de

com pren dre el tema en qües tió” (Tei xei ra, 

1997).

4. Pro ves i tre balls es crits po den ser uti -

lit zats com a pro ce di ments d’avaluació

del co nei xe ment a la clas se d’Educació

Fí si ca, res pec tant el cri te ri de des va lo rit -

za ció de la nota com a me ca nis me de se -

lec ció dels més ap tes. Se sug ge reix,

doncs, que els pro fes sors in cen ti vin l’a -

lumne per què apren gui, ben aviat, a dis -

cu tir en con junt les pos si bles es tratè gies 

per a la seva ela bo ra ció, apli ca ció i re so -

lu ció. L’ob jectiu de la pro va és ana lit zar

i re flec tir amb l’alumne i amb els pa res

els re sul tats ob tin guts, per dis cu tir i pro -

po sar so lu cions i tro bar les mi llors for -

mes de su pe rar di fi cul tats en el pro cés

d’en senyament-aprenentatge (Tei xei ra,

1997).

5. Fi nal ment, un al tre pro ce di ment ava -

lua tiu im por tant, que pot ser uti lit zat en

l’Educació Fí si ca Esco lar, es re fe reix als

fes ti vals, ex po si cions, work shops i jocs

es co lars, la fi na li tat dels quals és mos -

trar els co nei xe ments ad qui rits i afa vo -

rir la pràcti ca de la lli ber tat i de l’au -

tonomia res pon sa ble de l’alumne. En

aquest camp, a més a més dels in di ca -

dors ava lua tius ja es men tats a l’ítem

2.2.2, les ac cions exer ci des en els ac tes

de pro jec tar, or ga nit zar, i par ti ci par en

aquests es de ve ni ments pas sen a cons ti -

tuir-se tam bé com a in di ca dors ava lua -

tius, que han de ser sis te ma tit zats per

ve ri fi car-ne la qua li tat de la rea lit za ció,

pre sen ta da in di vi dual ment i col·lec ti va -

ment, en cada eta pa dels pro ces sos de -

sen vo lu pats.

A més a més de l’observació i del re gis tre

de l’activitat de l’alumne, la re fle xió

col·lec ti va i la au toa va lua ció han de ser

ins tru ments lú dics d’avaluació, i po den

ser uti lit zats per l’alumne i pel pro fes sor, a 

la llum dels in di ca dors ava lua tius iden ti fi -

cats a l’ítem 2.1.2 i 5.

Ben entès que aques ta dis cus sió no aca ba 

aquí. S’espera que el text que pre sen tem

hagi apor tat ele ments teò rics i bàsics, que 

per me tin de cons truir col·lec ti va ment una

pro pos ta sis te ma tit za da i crí ti ca d’ava -

luació per a l’Educació Fí si ca a la Xar xa

Mu ni ci pal d’Ensenyament, tot res pec tant

el carà cter par ti cu lar de cada es ta bli ment

d’ensenyament.
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